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Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie próby prawnej promocji ideologii gender

Od dłuższego czasu społeczeństwo polskie poddawane jest systematycznym i
zaplanowanym manipulacjom lewackich środowisk feministycznych, genderowych i LGBT
(lesbijki – geje – biseksualiści – transwestyci) w najważniejszych dla istnienia każdego
narodu sferach – wychowania młodych pokoleń, stanowionego prawa, a nawet w sferze
pamięci historycznej. Homoseksualiści (nieliczna mniejszość - ok. 2% populacji) coraz
skuteczniej, za pomocą polskich instytucji państwowych oraz międzynarodowych starają się
narzucić swój światopogląd dominującej większości społeczeństwa.
Wielkim niepokojem napawa nas fakt, że ta kulturowa rewolucja o lewicowej
proweniencji znajduje finansowe i instytucjonalne wsparcie ze strony polskiego rządu.
Wystarczy wspomnieć choćby kwietniową konferencję współorganizowaną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, polskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i
agendę ONZ ds. Rozwoju. Propagowano tam między innymi standardy WHO, zgodnie z
którymi już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks”, 12-latek potrafić
„komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu”, a dziecko miedzy 12. a 15. rokiem
życia potrafiło samo zaopatrywać się w środki antykoncepcyjne. Zdaniem WHO młodzieży w
wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm
kulturowych i religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”.
Nie tylko MEN „pochyla się z troską” nad ideologicznymi postulatami genderowych
agitatorów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze swoich środków dofinansowało fundację
"Stowarzyszenie Jeden Świat" zajmującą się między innymi promowaniem ideologii gender
w przedszkolach i szkołach. Sowicie dotowane przez UE (1,4 mln zł) są tzw. Równościowe
Przedszkola, promujące kulturową równość płci, w których chłopcy przebierani są za
dziewczynki, a dziewczynki za chłopców.
Aktywiści spod tęczowej flagi nie respektują żadnych świętości i dla osiągnięcia
swych celów, gotowi są przedmiotowo traktować każdego, nie tyko dzieci, również poniżać
bohaterów narodowych, którzy złożyli swoje młode życie na ołtarzu ojczyzny - wystarczy
wspomnieć, odarte z humanistycznej perspektywy pseudonaukowe insynuacje slawistki PAN,
jakoby bohaterowie Armii Krajowej "Zośka" i "Rudy" byli parą gejów.
Ostatnio środowiska lewackie intensyfikują działania, zwłaszcza prawne, mające na
celu opanowanie kolejnych sfer życia społecznego i prywatnego. Obecnie w sejmie trwają
prace nad zgłoszonym przez polityków SLD i Ruchu Palikota projektem ustawy o zmianie
ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051). Projekt ten należy postrzegać jako groźny atak

mający na celu planowe niszczenie podstaw cywilizacji i kultury europejskiej, gdyż w swej
istocie uderza on w rodzinę, wolność słowa, rozwój demograficzny a także autonomię
Kościołów w Polsce.
Nowelizacja ta, realizując postulaty wysuwane przez homoseksualną mniejszość,
wprowadza nowe przesłanki tzw. dyskryminacji, określając je charakterystycznymi dla
ideologii LGBT i homoseksualnej nowomowy terminami: „orientacja seksualna”, „tożsamość
płciowa” i „ekspresja płciowa”. Jednocześnie projektodawcy manipulują zakresem
znaczeniowym wyrazu „molestować” - w rozumieniu ustawy molestowanie to stwarzanie
"wrogiej" lub "uwłaczającej atmosfery" wobec osób publicznie manifestujących swą
"tożsamość" lub "ekspresję płciową". W efekcie każda krytyczna wypowiedź o
homoseksualizmie i seksualnych dewiacjach, którą ktoś subiektywnie poczuje się
„molestowany”, może być uznana za przejaw dyskryminacji i w majestacie prawa karana. Co
więcej – zgodnie z projektem w procesach takich ciężar dowodu ma spaść na pozwanego,
który będzie musiał dowieść, że nie molestował pozywającej osoby lub organizacji.
Skutkiem wprowadzenia podobnych aktów prawnych zamknięto w Wielkiej Brytanii
wszystkie chrześcijańskie ośrodki adopcyjne Catholic Care (organizacji z ponad stuletnią
tradycją), gdyż nie zgadzając się na oddawanie dzieci parom homoseksualnym – z punktu
widzenia nowo ustanowionego prawa – dyskryminowały je. Podobnie w Polsce ideologiczna
manipulacja semantyką w języku prawniczym w dalszej perspektywie stworzy grunt pod
objęcie immunitetem i jurystyczną ochroną organizacji LGBT, które będą mogły skutecznie
zamykać usta wszystkim ludziom i stowarzyszeniom nie zgadzającym się ze światopoglądem
homoseksualnego lobby.
W opinii Akademickiego Klubu Obywatelskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o
wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1051) ma wprowadzić w życie społeczne system wartości
środowisk feministycznych, genderowych i homoseksualnych, doprowadzić do autorytarnej
dominacji „jedynie słusznej ideologii”, co przywodzi na myśl totalitaryzmy lewicowe spod
znaku swastyki oraz sierpa i młota, które wydawałoby się zostały wyrzucone na śmietnik
historii.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez SLD i Ruch Palikota jest w swej istocie
kolejnym krokiem lewackiej rewolucji kulturowej, której skutkiem będzie objęcie jurysdykcją
i totalitarnym nadzorem państwowym kolejnych sfer życia prywatnego obywateli. Ustawa
„antydyskryminacyjna” walcząca z fikcyjną dyskryminacją przejawiającą się w molestowaniu
rozumianym jako stwarzanie "wrogiej" lub "uwłaczającej atmosfery" wobec osób publicznie
manifestujących swą "tożsamość" lub "ekspresję płciową" w praktyce doprowadzi do
rzeczywistej dyskryminacji ogromnej większości polskiego społeczeństwa przez znikomą
mniejszość.
Homoseksualiści nie są w polskim prawie w najmniejszym stopniu dyskryminowani,
cieszą się pełnią praw obywatelskich. Uprzywilejowywanie tej grupy społecznej nie ma
najmniejszego uzasadnienia, a wręcz przeciwnie jest bardzo niebezpieczne dla polskiej
rodziny i ciągłości trwania polskiego narodu.
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